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اجلوانب القانونية للتعاطي مع املتأخرات
(إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضاء اليت لديها متأخرات)
أوالً  -املقدمة
تضم هذه الوثيقة موجزاً عن األحكام القانونية واملمارسة األساسية املتعلقة بإعادة حقوق التصويت إىل البلدان
-1
األعضاء اليت عليها متأخرات مليزانية املنظمة من جانب املؤمتر.

ثانياً

-

أحكام النصوص األساسية الرئيسية حول إعادة حقوق التصويت ومعاجلة املتأخرات

مبوجب املادة الثامنة عشرة ،الفقرة  2من دستور منظمة األغذية والزراعة،تتعهد كل دولة عضو بأن تؤدي
-2
للمنظمة سنويا حصتها من امليزانية كما حيددها املؤمتر (أي وفقاً جلدول االشرتاكات الذي يوافق عليه املؤمتر) .وتوضح
اللوائح املالية أنّه ،ويف بداية كل سنة تقوميية على املدير العام أن حييط الدول األعضاء علماً بواجباتها املتصلة
باشرتاكاتها السنوية اليت تؤديها للميزانية (راجع الالئحة املالية .)4-5.وتستحق االشرتاكات وميكن دفعها بالكامل
خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً على تلقي تبليغ املدير العام ،أو منذ اليوم األول من السنة التقوميية اليت تستحق عنها
على أن يُعتمد املوعد األبعد .وابتداءً من األول من يناير/كانون الثاني من السنة التقوميية اليت تليه ،ينبغي اعتبار
امليزانية غري املدفوعة هلذه االشرتاكات سنة متأخرات (راجع الالئحة املالية .)5-5
-3

وتلحظ نصوص املنظمة األساسية ثالثة إجراءات تُطبق على األعضاء الذين تأخروا يف دفع اشرتاكاتهم.

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
ME753/A
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 1-3أوالً ومبوجب املادة الثالثة ،الفقرة  4من الدستور" ،لكل دولة عضو صوت واحد فقط .وليس للدولة العضو
املتخلفة عن دفع اشرتاكاتها املالية للمنظمة أن تتمتع حبق التصويت يف املؤمتر إذا بلغ مقدار متأخراتها ما يعادل أو
يزيد على مقدار االشرتاكات املستحقة عليها عن السنتني التقومييتني السابقتني .ومع ذلك جيوز للمؤمتر أن يسمح هلذه
الدولة العضو بالتصويت إذا اقتنع بأن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادتها".
 2-3ثانياً ،ومبوجب املادة الثانية والعشرين ،الفقرة  5من الالئحة العامة للمنظمة (الالئحة) ال جيوز أن تنتخب
أي دولة عضوا يف اجمللس إذا كانت االشرتاكات املالية املتأخرة عليها للمنظمة تعادل أو تتجاوز االشرتاكات املستحقة
عليها عن السنتني التقومييتني السابقتني.
 3-3ثالثاً ،مبوجب املادة الثانية والعشرين ،الفقرة  7من الالئحة ،تُعترب الدولة العضو مستقيلة إذا بلغ مقدار
متأخراتها ما يعادل أو يزيد على مقدار االشرتاكات املستحقة عليها عن السنتني التقومييتني السابقتني.

ثالثاً

-

إعادة حقوق التصويت إىل البلدان األعضاء اليت عليها متأخرات من جانب املؤمتر

يف ما يتعلق بتطبيق املادة الثالثة ،الفقرة  4من الدستور فقد مت اعتماد ممارسة مرعية اإلجراء على مر السنني
-4
حيث ترفع اللجنة العامة للمؤمتر توصية إىل املؤمتر حول ما إذا كانت تنبغي إعادة حقوق التصويت اليت متّ سحبها.
وتوفر قائمة بالدول األعضاء اليت تتمتع حبقوق تصويت حمتملة يف الدورة القادمة للمؤمتر ،وتُحاط الدول املعنية علم ًا
بأنّها لن تتمتع باحلق يف التصويت خالل املؤمتر ما مل تسوِ أوضاعها .وتُحاط اللجنة املالية علماً بوضع هذه البلدان
كجزء من املهام املناطة بها.
وفيما مل يدرج ذلك رمسياً يف الالئحة ،أو يف أي نص قانوني آخر ،فقد نظرت اللجنة العامة ،باالستناد إىل
-5
ممارسة قدمية معمول بها يف طلبات إعادة حقوق التصويت من قبل الدول األعضاء اليت تأخرت يف دفع متأخراتها .وقد
اتّخذ ذلك عملياً أشكاالً عدة .فتُحاط اللجنة العامة علماً عند بداية دورة املؤمتر بوضع الدول األعضاء اليت مل تسدد
متأخراتها ،وتُدعى إىل رفع توصية إىل املؤمتر حول ما إذا كانت تنبغي إعادة حقوق التصويت إىل هؤالء األعضاء .ويُدعى
هؤالء األعضاء إىل التقدم بطلبات الستعادة حقوقهم يف التصويت ،حتوي مبا يف ذلك األسباب اليت أدت إىل وجود هذه
املتأخرات لتنظر فيها اللجنة العامة.
وتشري املمارسات اليت اعتُمدت يف املاضي إىل بعض الفروقات يف الطريقة اليت اضطلعت فيها اللجنة مبهامها.
-6
ففي حاالت عدة ،مل تنظر اللجنة العامة يف طلبات إعادة حقوق التصويت يف بداية الدورة ،وأوصت بأن يشارك مجيع
األعضاء يف التصويت الذي جيري خالل اليوم األول من دورة املؤمتر .وقد نظرت اللجنة العامة الحقاً يف هذه الطلبات
التفصيلية ،ورفعت توصية إىل املؤمتر .ويُسمح فقط للدول األعضاء اليت لديها متأخرات واليت تقدم بطلبات إلعادة حقوق
التصويت اليت تعمل عليها اللجنة باملشاركة يف التصويت الذي جيري عند نهاية املؤمتر (مبا يف ذلك التصويت حول
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مستوى امليزانية ،وانتخاب الرئيس املستقل للمجلس ،وأي تصويت جيري النتخاب أعضاء اجمللس) .إالّ أنّه نظرت
اللجنة العامة أحياناً يف طلبات بإعادة احلقوق يف التصويت يف بداية املؤمتر.
وقد أوصت اللجنة العامة بشكل عام بإعادة حقوق التصويت لألعضاء الذين تقدموا بطلب بهذا الشأن مرفقني
-7
إياه باملسوغات.
برزت يف املاضي حاالت قبل فيها األعضاء ،أو طلبوا خطط تقسيط لدفع متأخراتهم .وقد نظرت اللجنة العامة
-8
يف هذه اخلطط وصادق عليها قرار صادر عن املؤمتر .وتتماشى قرارات املؤمتر مع مناذج معيارية حتدد عدد خطط
التقسيط السنوية اليت ينبغي تسديدها ،واملبلغ الذي تشتمل عليه .ويُلحظ أنّ التسديد السنوي هلذه األقساط ،وكذلك
تسديد كل من االشرتاكات اجلارية خالل السنة التقوميية لالشرتاكات املقررة( ،وأية دفعات مقدمة لصندوق رأس املال
العامل) مبثابة وفاء بااللتزامات املالية جتاه املنظمة .وتعترب خطة التقسيط ملغية وباطلة مبجرّد التخلف عن دفع قسطني
اثنني من األقساط.
أعاد املؤمتر خالل دورته الثالثة والثالثني املنعقدة يف نوفمرب/تشرين الثاني  2005حقوق التصويت إىل جمموعة
-9
من الدول األعضاء ،ووافق على بعض خطط التقسيط ،ويف تلك املناسبة،

وأعرب املؤمتر عن قلقه إزاء العدد الكبري من الدول األعضاء اليت عليها متأخرات ،وارتأى أن أي
"-32
توصيات سابقة تقضي باستعادة حق التصويت جلميع الدول األعضاء يف اليوم األول للمؤمتر ،أو بناءًا على تقديم
رسالة هلذا الغرض ،جيب عدم اعتبار ذلك مانعا للمؤمتر من اختاذ موقف مغاير يف املستقبل .ومع مراعاة
الفقرة  4من املادة الثالثة من الدستور اليت تقضي بأنه جيوز للمؤمتر السماح لدولة عضو عليها متأخرات أن
تصوت إذا اقتنع أن اإلخفاق يف الدفع يرجع إىل ظروف خارجة عن حتكم الدولة العضو ،فقد أوصى املؤمتر بأن
مسار العمل العادي يف املستقبل فيما يتعلق بالدول األعضاء اليت عليها متأخرات ينبغي أن يتمثل يف تشجيعها
بصورة نشطة على تقديم خطة تقسيط لسداد هذه املتأخرات ،كشرط الستعادة حقوقها يف التصويت"
وأوصى املؤمتر بإيالء االعتبار الوايف يف املستقبل حبيث حتال طلبات استعادة حقوق التصويت إىل
-33
املدير العام لعرضها على دورة اخلريف للجنة املالية يف سنوات املؤمتر اليت توايف ،بدورها ،املؤمتر ،عن طريق
اجمللس ،برأيها متهيدا لدراسته يف اللجنة العامة دون اإلخالل بسلطة املؤمتر باختاذ قرارات مستقلة مبوجب
الفقرة  4من املادة الثالثة من الدستور.".
 -10جرت النقاشات داخل جلنة املالية حول كيفية حتسني وضع النقص النقدي داخل املنظمة خالل فرتة السنتني
 2007 - 2006ما جعل املؤمتر يعتمد يف دورته الرابعة والثالثني يف نوفمرب/تشرين الثاني  2007قرارين يشمالن
جمموعة من التدابري لتشجيع سداد االشرتاكات فوراً ،وقرر إبقاء املسألة قيد النظر .وقد نظرت جلنة املالية جمدداً يف
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املسألة خالل فرتة السنتني  2009-2008إالّ أنه مل يتم اقرتاح إجراءات ملموسة .وقد طلب املؤمتر يف دورته السادسة
والثالثني املنعقدة سنة  2009أم تبقى املسألة قيد النظر .إالّ أنّ التوصيات ذات الصلة اليت رفعها املؤمتر عام 2005
واملتصلة بإعادة حقوق التصويت مل تُنفذ ،على األرجح نظراً إىل تراجع عدد الدول اليت لديها متأخرات مستحقة قياساً
مبا كان عليه احلال عام  ،2005ونظرًا إىل عملية اإلصالح اجلارية.
 -11وال بد من التأكيد على أنّه ،على الرغم من أنّ جلنة الشؤون الدستورية والقانونية قد تنظر يف مسألة معاجلة
املتأخرات من وجهة نظر قانونية فإ ّن املسألة تُعترب بشكل أساسي من اختصاص جلنة املالية.

رابع ًا  -إجراءات يُقرتح على اللجنة اختاذها
-12

إ ّن اللجنة مدعوة إىل النظر يف هذه الوثيقة والتقدم بالتعليقات واملالحظات حسب املقتضى.

 -13آخذين بعني االعتبار أنّ جلنة املالية تنظر عادة باملسائل املتعلقة مبعاجلة املتأخرات ،فقد تود جلنة الشؤون
الدستورية والقانونية أن توصي جلنة املالية بالنظر يف هذه املسألة.

